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Pensadores e fazedores de 

sustentabi l idade 


o encontro no IPEC de r~presentantes da Rede de Ecovilas do Brasil 
por Sergio Pamplona 

ENA-Brasil est§. em sustentaveis do mundo das 
processo de ecovilas". Tem como objetivos 
consolida~ao por de medio prazo publlicar 0 livro 

meio de rodadas regionais de Ecovilas no Brasil e ini ~ iar 0 
discussao. Neste momento, programa de educa~ao e 
interessa a rede brasi ,l! eira treinamento em ecovilas ate 
estabeleceros princfpios em dezembro de 2004. 
torno dos quais ira trabalhar. e' o Circulo de Comunica~ao 
as formas de implementar vai criar e desenvolver um 
a~oes para 0 fortalecimento no . sistema de comunica~ao que 
Brasil do movimento social e permita a transferencia de 
contemporaneo de ecovilas. informa~ao e conhecimento, 

As discussoes acontecem facilite a elabora~ao de ideias 
sempre em circulos e de modo e instrumentali,ze a tomada de 
criativo, baseadas nos decis6es do movimento de 
fundamentos do Consenso ______ i ecovil~s no Brasil. Entre os 
Formal. Tiveram como marco 0 Forum 
Social Mundial deste ano, onde cerca 
de 50 pessoas divulgaram experiencia,s 
e conheci'mentos sobre a vida em 
ecovilas no Brasil e no mundo. Falaram 
de permacultura, bio-constru~ao, 
energias renc>vaveis, saude, agricultura 
sustentavel, governan~a e economia 
solidaria. 

No mes de setembro, os 
representantes do centro-oeste 
reuniram-~e nolnstituto de 
Permacultura e Ecovilas do Cerrado 
I PEC, em Pirenopolis (GO), para 
conhecer 0 trabalho realizado no sui e 
sudeste de defini~ao da missao e visao 
da ENA-Brasil, seus valores e objetivos. 

o circulo formou-se a sombra de 
uma mangueira frondosa, para dois dias 
de discussao. Por meio de consenso, 
elegeu os principios que considerou' 
apropriados para reger as a~oes da ENA
Brasil. A presen~a dos coordenadores 
da rede, atuando como facilitadores do 
debate, permitiu que 0 resultado do 
encontro ganhasse carater deliberativo. 

"Os encontros regionais estao 
proporcionado aconsolida~ao da rede 
brasileira atraves cia defini~ao do terreno 
comum, da base etica e de propostas 
concretas que vem de iniciativas de 
ecovilas emergentes e existentes no 
Brasil. Hoje, fazem'os parte de um 
dialogo rico que busca defini~6es 
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socioeconomicas de sustentabilidade 
muito mais amplo do que existia 10 anos 
atras", afirmou May East, uma das 
coordenadoras da ENA-Brasil. 

A visao, a missao e oS-,valores da 
rede brasileira 

A ENA-Brasil esta consolidando-se 
com a vi sao de que e uma rede de 
conexao e articula~ao entre ecovilas no 
Brasil e no mundo, que tambem 
pretende envolver outras a<;oes e 
empreendimeotos que apresentem 
afinidade com seus principios. Portanto, 
sua missao e "conectar e articular 
ecovilas e iniciativas afil1s do Brasil para 
a difusao de conhecimentos e 
experiencias de assentamentos 
humanos sustentaveis;'. 

Os valores assumidos pela rede 
brasileira para orientar suas a~6es sao 
"honrar, celebrar e restaurar a 
diversidade e a conexao entre todas as 
comunidades de vida em coopera~ao, 
solidariedade e servi~o". 

Orculos te'maticos 
Os quatro grupos de trabalho 

formados durante 0 Forum Social 
Mundial sao agora tres. No encontro de 
Pirenopolis, foram definidos objetivos 
e prazos para as primeiras a<;:oes. 

o Circulo de Educa<;:§.o quer "educar 
pela liberdade atraves da partilha dos 
conhecimentos e experiencias 

primeiros passos estao a cria~aodo site 
e a confec~ao de um folder. 

A ENA-Brasil, atraves de seu Circulo 
de Comunica~ao, tarnbem pretende 
divu'lgar noticias e informa~oes por meio 
das midias disponiveis no pais. 

0 Circulo de Articula~ao vai atuar 
como matriz aberta, composta por 
voluntarios que atuara6 
temporariamente para atender 
necessidades especificas surgidas na 
rede. 

A inspira<.;ao para 0 dialogo 
"Formamos circuLos para buscar 

respostas nao-ortodoxas as questoes 
mais profundas de sustentabilidade de 
nosso pais.Sabemosqueasmudan~as 
devem ser vistas no contexto de uma 
ou d'uas decadas e que, enquanto 
falamos em mudar sistemas de massa 
imensos, 0 desenvolvimento nao
sustentavel continua com seu impeto 
destrutivo. Mas, acima de tudo, temos 
a certeza de que as sociedade 
sustentaveis sao construidas atraves de 
comunidades sustentaveis", explica May 
East. 

Sergio Pamplona e bioarquiteto e 
permacultor em.Brasilia. Desde 2002 e 

presidente da Rede Brasileira de 
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